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Redactioneel
Nadat ik mezelf plechtig beloofd had me niet meer in allehande commissies en andere zaken
te gaan mengen, is het een tijdje goed gegaan. Als (eindelijk) werkende man zakt toch ook het
studentenleven wat weg en met de uren die ik werk is het al moeilijk genoeg om een sociaal
leven op gang te houden, laat staan allerlei nevenactiviteiten daarvan. Een voordeel, het is wel
enorm goed voor je bierbuik. Helaas vroeg Wouter me toen of ik soms de redactie van de bulletalie van hem over wilde nemen, en dat klonk wel erg leuk. Tegenwoordig is de redactie zelfs
met het vvt-bestuur gemerged, dus ik mocht me ook weer bestuurslid noemen. Een mooi iets
om mijn stukjes-schrijf creativiteit op los te laten.
Wat mag je de aankomende bulletalies verwachten? Nee, geen graﬁsch overdonderende
creaties , multimedia-spektakels of bulleblogs, maar gewoon de bulletalie zoals jullie hem
alsvanouds gewend zijn. Informatieve stukken, spannende vaarverhalen, misschien wel weer
een leuke rubriek, soms misschien ietsje te laat, maar altijd leuk en interessant, zolang niet
iedereen alsnog te ranzig blijkt om z’n stukjes in te leveren... Veel (toekomstig) leesplezier
toegewenst!

Niet de beatles
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Stichting tot behoud van de BU130
Het begint weer warm te worden. Buiten is het weer aangenaam zonder eerst vier truien, zes
broeken en acht paar sokken aan te trekken. De zon schijnt weer en bij de huidige temperaturen is het weer goed toefen op het voordek met lekker eten en een goede ﬂes rosé.
Het seizoen is echt heel anders begonnen. We hebben nog door de ijzige kou gevaren waarbij
de hele boot gehuld werd in een dun laagje ijs. Maar gelukkig is het echte bikkelen weer voorbij en zijn we van start gegaan met de verhuur.
De afgelopen tijd is er weer het een en ander gebeurd. We hebben nieuwe plannen gemaakt,
het vaarseizoen geopend en een internet domeinnaam gekocht. De grootste plannen die
op stapel staan gaan over het vooronder. We gaan bij fondsen subsidie aanvragen voor het
opknappen van het vooronder. We gaan nieuwe matrassen kopen, prisma´s plaatsen en het
gassysteem vernieuwen. Verder wordt er gekeken naar een manier om de bakskisten soepeler
te laten lopen.
Sinds kort zijn we de trotse eigenaar van www.bu130.nl. De site van de botter is ook te bekijken op dit adres. Tevens is er een veiling gehouden voor de emailadressen. Iedereen is toen
in de gelegenheid gesteld zelf een mooi adres te kopen of een minder mooi adres aan iemand
anders te koppelen. Een volledig overzicht van de adressen komt binnenkort op de website te
staan.
Het bestuur is tegenwoordig bereikbaar onder bestuur@bu130.nl en de bestuursleden onder
hun functie @bu130.nl (bv kluscom@bu130.nl)
Het verhuurseizoen is intussen ook weer in volle gang. Toch zijn er nog enkele weekenden en
zomerweken(!) vrij. Op de website is bij de jaarplanning precies te zien om welke weekenden
en weken dit gaat. Wees hier snel bij want OP = OP.
Als laatste maar zeker niet als onbelangrijkste punt wil ik jullie nog mededelen dat we afgelopen vergadering afscheid genomen hebben van twee bestuursleden. We hebben de kluscommissaris en de secretaris gewisseld. Joram Schurink is gewisseld met Jelle Joustra en Chris
Booij is gewisseld met Stefan Lenselink. Beiden opvolgers waren al een tijd ingewerkt en
hebben nu ook oﬃcieel het stokje overgenomen.
Verder rest mij niets meer te zeggen dan iedereen veel zeil plezier te wensen en de nodige
voorpret voor de zomervakantie. Denemarken, we komen er aan.
Hidde Boomsma
Voorzitter Stichting tot behoud van de BU130
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Vereniging Vrienden van Trui
Beste Vrienden van Trui,
Bij deze Bulletalie hebben jullie weer een rekening ontvangen om contributie te betalen voor
2006. Doordat de rekening iets later verstuurd is dan gebruikelijk, hebben een aantal mensen
hun contributie al overgemaakt. Voor de desbetreﬀende mensen: hartelijk bedankt!
Daarnaast zijn er ook in 2005 weer veel mensen geweest die een bescheiden of ﬂink bedrag
gedoneerd hebben. Namens Trui hartelijk bedankt!
Helaas zijn er ook nog een aantal mensen die hun contributie van 2005 niet betaald hebben.
Deze mensen hebben een extra brief ontvangen en zou ik willen vragen om het openstaande
bedrag zo snel mogelijk alsnog te betalen.
De hoogte van de contributie is ook voor dit jaar ongewijzigd gebleven; Studerende leden
betalen € 5,- per jaar en Niet-studerende leden € 10,- per jaar.
Toch heb ik niet alleen iets te schrijven over het betalen van rekeningen. Er zijn namelijk een
aantal activiteiten geweest. Dit mede omdat tijdens de jaarvergadering de vraag naar voren
kwam of dat er wat meer georganiseerd zou kunnen worden voor de leden. Vooral het uitstapje naar Vlaardingen was een groot succes. We zijn veel te weten gekomen over de geschiedenis van de zeevisserij en hun verschillende alcoholische versnaperingen.
Ik hoop jullie allen graag te ontmoeten op een van de komende botterborrels na de zomer en
misschien wel bij een volgende excursie!
Groeten,
Eric Vroege
Penningmeester VVT
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Moritz friemelt met de netten

Hallo Vrienden van Trui,
Zoals velen van jullie al zullen weten ben ik in maart Harald opgevolgd als secretaris van de
VVT. Het leek mij dan ook leuk om me hier even voor te stellen.
Mijn naam is John-Alan Pascoe, ik ben eerstejaars student L&R en sinds begin dit (school)jaar
lid van de Bolk. Ik heb een grote interesse voor alles wat met lucht- & ruimtevaart te maken
heeft (had je vast niet verwacht) en verder lees ik veel en zit ik vaak achter de computer te
gamen.
Samen met de andere eerstejaars heb ik tijdens de KMT afgelopen augustus kennis mogen
maken met Trui. Een kennismaking die me heel goed is bevallen, zoals je in de vorige Bulletalie kan nalezen. Een ‘intiemere’ kennismaking met Trui volgde tijdens de klusweek. Wat is
zo’n glimmende pas geharpuysde botter toch een mooi gezicht.
Behalve de gebruikelijke secretaristaken te vervullen zal ik ook Bas gaan helpen om jullie ook
het komende jaar weer van leuke en interessante Bulletalies te voorzien.

Nu jullie een beetje weten wie ik ben zou ik als secretaris graag nog jullie
aandacht willen vragen voor twee zaken. Ten eerste is er de adreslijst achterin
deze Bulletalie. Ik zou het erg op prijs stellen als jullie even checken of het
adres dat we van je hebben nog up-to-date is Eventuele adreswijzigingen kun
je doorsturen naar vvt@bu130.nl of schriftelijk aan één van de bestuursleden
doorgeven. Ten tweede wilde ik jullie even wijzen op het bestaan van de Botter mailinglijst, deze is te vinden via www.bu130.nl. De lijst bestaat al een tijd
en over deze lijst wordt allerlei leuke en nuttige Botter-info verstuurd. Ben je
er niet bij, geef je dan op!
Tenslotte zou ik nog willen zeggen, kom allemaal naar de VVT activiteiten en
veel Botterplezier deze zomer!
John-Alan
Secretaris VVT
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Ook al oud redactie
Net als Daan stop ik met het maken van de bulletalie, na een jaar of twee meen ik me zo te
herinneren. Wat ik moest doen was ook niet zo moeilijk, stukjes verzamelen en verbeteren
op taalfouten. Dat laatste is voor mij meestal met een uurtje wel gedaan, alleen dat eerste,
die stukjes regelen, dat kost tijd. Want het is volgens mij inherent aan botteraars dat ze niet
bepaald stipt zijn in het nakomen van afgesproken deadlines. Dat kan ook niet, zeker op het
wad heb je te maken met de tijd die de natuur je geeft, in de situatie waar je in terecht komt.
Je kunt wel zeggen, ik kom om drie uur aan in de haven van Schiermonnikoog, maar ja, als de
stroming toch net ﬀ een knoopje harder tegen staat dan gedacht, een plaat net even iets hoger
ligt dan de kaart lijkt te weten, of dat er motorisch iets mankeert, kan het natuurlijk zomaar
zijn dat je lichtelijk tot compleet van je planning af moet wijken. Dit hoort bij het zeilen,
maakt het ook spannend en uitdagend, en zorgt ervoor dat er weer leuke verhalen te vertellen
zijn na een weekend of week op het grote water.
De botter is gemaakt om mee te varen, of nee, eigenlijk om mee te vissen, maar dat heb ik
nog nooit gedaan met de schuit, dus daar kan ik niet zo veel over zeggen. Je vindt mij eerder
bezig met het zeilen, zeker ook bij een wedstrijdje als onverstaagd, hetgeen niet meer bestaat
naar ik heb vernomen. Het leuke van zo’n wedstrijd is dat als je met z’n allen echt je best doet
om de boot hard te laten varen, dit verrekte goed lukt. Er is stiekem veel te trimmen aan een
botter, van de stand van de fok, het grootzeil en bijvoorbeeld de aap, tot de stand van het
zwaard. Maar van de zomer ga ik ook weer graag een week relaxen op het Duitse Wad.
Het redactie gebeuren was leuk om te doen, maar is ook leuk om weer door te geven aan Bas
en John-Alan. Mij kom je vast nog wel tegen als schrijver van een stukje, als ze me tenminste
vaak genoeg vragen wanneer het nou een keertje af is.
Veel plezier in Denemarken!
Wouter
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Wouter

Op de Wadden
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Kielen
Ook jezelf altijd zo’n stoere botteraar willen wanen? Ook op zoek naar die ideale zomerse
windbreaker? Ook tot de ontdekking gekomen dat blauw jouw ogen veel mooier uit doet komen? Of wil je gewoon scoren in de discotheek? Bestel je nieuwe kiel online via de Trui-shop
of mail/schrijf een briefje naar de vvt. De opdruk en kleur zijn standaard: Het zijaanzicht van
de boter en Blauw natuurlijk. De prijs zal wederom 35 euro bedragen.

10

11

Denemarken....
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Parcourverkenning Denemarken
Anderhalve week lang wind tegen. Ook op een ligﬁets ga je dan een stuk minder hard, en kost
het veel meer energie. Tot aan de vuurtoren van Westerheversand was de wind telkens met de
route mee gedraaid, of liever gezegd, tegen gedraaid. Maar in Noord-Friesland en langs het
Deense Wad hadden we eindelijk de wind in de rug gehad. Toen we bij Ho Bugt het eind van
het Wad hadden bereikt, was de wind verder gekrompen richting oost. Acht beaufort.
Wie op de kaart kijkt naar de Ho Bugt, zal misschien verwachten dat dit noordelijkste stuk
Waddenzee een soort Dollart of Jadebusen is. Tot onze verbazing leek het meer op een fjord:
schuin oplopende oevers met bos, nauwelijks kwelder en al helemaal geen polders. Een raar
gevoel hier te staan, na meer dan een decennium waddenzeilen was ik er aan gewend dat er
altijd meer Wad is, dat er hoogop een dam of eenvoudig tijdgebrek in de weg stonden om
verder het Wad op te trekken. Maar hier, bij dat onmogelijk kleine vissersplaatsje genaamd
Ho, houdt het toch echt op.
En zo besloten we om niet weer een dag tegen de wind in te boksen puur om Denemarken te
doorkruisen, maar heel lafjes een stuk te treinen tot aan de Oostzeekust. Terecht, bleek tijdens
de reis, want het binnenland is lang niet zo interessant als de kust, en echt ruim was onze
planning niet meer. We stapten uit in Kolding, een middelgrote havenstad. Direct was alles
anders. Geen kwelders en dijken, maar fjorden, diep blauw water. Klimmen en dalen in plaats
van rechtuit langs eindeloze dijken. We komen langs kleine haventjes, waar boten meestal aan
ankerboeien liggen.
De eerste grote haven is Haderslev. Aan een diep fjord gelegen, een prachtige oude binnenstad met gezellige terrasjes. Het is een goed moment om de tent op te zetten. ‘s Avonds blijkt
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Haderslev inderdaad een hoop gezelligheid te bieden. Deens bier is van goede kwaliteit en de
prijzen vallen wel mee, of liever gezegd, de Nederlandse horeca heeft een aardige inhaalslag
gemaakt. Om middernacht dreigt er een bandje te gaan spelen, en wordt het tijd om te gaan
slapen.
De dag erop komen we aan op ons eerste Oostzeeeiland: Als. Het eiland is door een zeer smal
water gescheiden van het vasteland. Aan beide zijden van dit water ligt Sønderborg, een grote
havenstad met een hoge brug in het midden. Hier liggen twee prachtige oude zeilschepen,
tweemasters. Ik verheug me er al op om hier de botter naast te parkeren. We rijden nog even
door naar Augustenborg, een oud stadje aan een fjord. De camping is onderdeel van een goed
uitgeruste jachthaven. Het begint me op te vallen dat overal nog oude bebouwing is. Denemarken heeft duidelijk weinig geleden onder de bommen &amp; granaten van de Tweede
Wereldoorlog.
In Mommark vertrekt het veer naar Ærø. We komen net te laat, en hebben dus alle tijd om
koﬃe te drinken en dit haventje te bekijken. Het is een vissershaventje met kleine kottertjes.
De havenhoofden zijn vuurtorentjes van vijf à zes meter hoog. Zestig foto’s later komt de
veerboot.
De matroos die kaartjes verkoopt, spreekt ons aan. Hij blijkt een ligﬁetser, die sinds hij op
Ærø woont nauwelijks nog ﬁetst maar vooral zeekajakt. We kletsen een tijdje, en dan vraag
ik hem waar we met de botter heen moeten. Op de kaart laat hij ons wat dingen zien, onder
andere een klein fjordje met een nauwe ingang, dat prachtig schijnt te zijn, maar waar zelden
grote boten komen. Met rustig weer moet het kunnen met Trui, verzekert hij ons.
Het valt ook op dat de zee rustig is, ondanks de harde oostenwind. De eilanden breken de
golven bij vrijwel elke wind, is de verklaring. Alleen bij een zuidooster gaat het spoken, als de
golven vanaf Rostock aan komen zetten.
Ærø heeft drie havens. We gaan van boord in de westelijke, Søby. Via smalle weggetjes rijden
we naar Ærøskøbing, de middelste haven en hoofdstad van het eilandje. Staat op de werelderf15

goedlijst, en terecht. In een bruin café aan de haven drinken we koﬃe. Bij de oostelijke haven,
Marstal, zetten we de tent op, Dit is echt de werkhaven van Ærø, met droogdokken, werven
en een beetje industrie.

16

Het uiteindelijke doel van de vakantie is Møns Klint, een indrukwekkende formatie krijtrotsen aan het (vrijwel) oostelijkste puntje van Denemarken. We moeten hiertoe over de eilanden
Langeland, Lolland, Falster en een klein stukje Sjælland heen. Twee veerboten en een aantal
indrukwekkende bruggen brengen ons over de diverse zeearmen. We ontdekken dat niet alle
steden in Denemarken de moeite waard zijn: Vordingborg blijkt zo’n triest oord dat alleen
aan de jachthaven een restaurantje te vinden is waar het personeel ‘smiddags nog nuchter is
én bereid om ons een espresso te verkopen. Stege daarentegen ziet er onbetekenend uit op de
kaart, maar is een prachtig havenstadje met zowaar enige gezelligheid.
En dan zijn we bij Møns Klint. We maken er een kort ﬁetsdagje van, zodat we de tijd hebben
om over de rotsen te wandelen. We kijken uit over een bijna gladde zee. De kliﬀen zijn spierwit en steil. De veerboot naar Zweden vaart langs. Op de kaart heb ik al uitgemeten dat het
veel te ver is om deze zomer met de botter heen te varen. Maar wat zou het mooi zijn om hier
omheen te zeilen. Het blauw van de lucht en de zee, het wit van de rotsen en dan het heldere
bruin van eikenhout.
Twee dagen later eindigt onze ﬁetstocht in Rostock, waar we de trein naar huis nemen.
Eveneens een prachtige havenstad, waar aan de praat raken met de bemanning van een
authentieke en goed onderhouden Lowestoft Logger. De maat vertelt over het zeilen langs de
Oost-Duitse kust, over Rügen en de eilandjes daar in de buurt. Klinkt ook goed...
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Cornelis

Vis en Sterk
Dat er op de botter van oudser veel sterke drank gedronken word, dat wisten we al. Dat dit
een traditie is die niet alleen door studenten gebezigd werd maar al jaren door de oude vissermannen beoefend werd, weten we nu ook.
Op een grijze donderdagochtend stapten we in de trein naar Vlaardingen, om in het kader
van een VVT-uitje naar het Vlaardinger (zee)visserijmuseum en Destilleerderij van Toor te
gaan, waar de schelvispekel vandaan komt.
Eerste tussenstop was de haringkar, de Nieuwe was net in het land dus daar moest even uitvoerig van geproefd worden. Nadat iedereen twee visjes had weggezet (het was ondertussen
lunchtijd, de haringman was volcontinu visjes aan het klaarmaken) zijn we op weg gegaan
naar het museum. Daar geen haring, maar wel een zee-aquarium met allerhande schol,
makreel, kabeljauw en andere hapjes. Toch leuk om zelf eens te zien. daarna veel gezien over
de visserij met loggers, leuke bottermodellen en ansjovis vangst met rijshouten fuiken.
Voor we naar de destilleerderij gingent nog eerst een korte stop bij de nauti-shop, eigenlijk
alleen om een lampeglas te halen, maar toen iedereen klaar was bleek er toch een heleboel
kleding gekocht te zijn. Daarna snel verder naar van Toor, die na een kleine omweg snel
gevonden was. De schelvispekel wordt hier nog steeds op authentieke manier gemaakt, zonder
essences of ﬂesjes smaakstof, maar met grote aardewerken potten met ‘super’-sterk staan hier
met een soort ueber-theezakjes enkele
maanden te trekken, waarna de drank
wordt aangelengt tot een drinkbaar
geheel en met een beetje suiker op
smaak gebracht. Daarna wordt het in de
anderhalf meter diepe opslagtanks onder
het pand opgeslagen tot het gebotteld
wordt. Hier zou je dus zo in kunnen
springen, ware het niet dat je door de
alcoholdamp die boven het ‘water’ hangt
meteen van je stokje zou gaan. Na de
rondleiding kwam het leukste deel, het
proeven van de verschillende soorten
sterk, wat zo goed ontvangen werd at
we later op de Bolk ook maar ons eigen
botter-borreltje moesten maken. Al met
al een geslaagde trip, voor degenen die
er niet bij konden zijn, dit najaar zal er
zeker een vervolg op komen.
Bas
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Lente-barbeque

Algemene Informatie
Vereniging Vrienden van
Trui
De Vereniging Vrienden van Trui (VVT) is een vereniging die als hoofdtaak de promotie van de botter BU130
heeft en zich een grote betrokkenheid tussen haar leden
en de botter tot doel stelt. VVT is opgericht in maart
2002 en onder haar verantwoordelijkheid vallen onder
meer: het uitgeven van de Bulletalie, het onderhouden
van contacten met sponsoren en het aanleveren en
verkopen van promotiemateriaal. Voor vragen of opmerkingen aangaande de vereniging of het lidmaatschap
kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact
Vereniging Vrienden van Trui
adres:
email:
giro:
KvK :

Coenderstraat 1
2613 SM Delft
vvt@bu130.nl
9356042
27.25.14.40

Bestuur
Voorzitter:
Anneke van de Langkruis
Secretaris:
John-Alan Pascoe
Penningmeester:
Eric Vroege
Commisaris Bulletalie:
Bas van Ditzhuijzen
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Contributie
Contributie wordt jaarlijks geheven in de maand maart.
De contributie bedraagt voor studenten 5 euro en voor
niet-studenten 10 euro per kalenderjaar.
Lid worden
Uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur met een aanmeldingsformulier dat u kan verkrijgen door contact op te
nemen met de vereniging.
Beëindigen van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te
geschieden.
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen bij voorkeur schriftelijk of per e-mail
sturen aan VVT.

Algemene Informatie
Stichting tot Behoud van de
BU130
Trui is een 13,44 meter lange eikenhouten visbotter uit
1875. Het schip wordt in de vaart gehouden door de
Stichting tot het behoud van de BU130. De doelstelling
van deze stichting is om het schip, in een authentieke
staat, te behouden voor de toekomst. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het schip te verhuren.
Dankzij de opbrengsten van deze verhuur en met geld
uit fondsen, giften en sponsoring kunnen we het schip
onderhouden.
Het varen
Van begin maart tot 1 mei:
Weekenden of weken voor de mensen die
meeklussen of op andere wijze meehelpen. Om
het jaar is Trui in die periode niet op het
IJsselmeer te vinden, maar bijvoorbeeld in
Zeeland. Het accent ligt in deze periode op de
opleiding van maten en schippers.
Van 1 mei tot begin oktober:
Elk weekend wordt er gevaren met groepen die
de boot inclusief schipper en maat huren.
Gedurende de zomervakantie wordt het schip
voor volledige weken verhuurd.
Van begin oktober tot begin december:
Tijdens de stichtingsweekenden, bij temperatu
ren lager dan 10 graden, varen alleen nog de
echte mannen en vrouwen en is Trui vaak
helemaal alleen op het IJsselmeer. Het accent
ligt hier op een loeiende kachel, warme truien
en warme chocolade melk met slagroom.
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Contact
Stichting tot behoud van de BU130
adres:
email:
giro:
KvK :

Coenderstraat 1
2613 SM Delft
info@bu130.nl
3030194
S 145242

Bestuur
Voorzitter:
Hidde Boomsma 06-48729173
Secretaris:
Stefan Lenserink 06-14201224
Penningmeester:
Moritz Palm

06-20266214

Commisaris Onderhoud:
Jelle Joustra
06-19828719

De opleiding
Om met het schip te kunnen varen zijn altijd minimaal een schipper en een maat nodig.
Omdat een schipper over een grote hoeveelheid kennis en ervaring dient te beschikken, is het
opleiden van schippers en maten zeer belangrijk voor het voortbestaan van Trui. Het huidige
opleidingssysteem Dogma II kent drie klassen: Starter, Maat In Opleiding (MIO) en Schipper In Opleiding (SIO), waarbij in elke klasse de kennis en vaardigheid toeneemt, om maat of
schipper te worden op Trui.
Het onderhoud
Ieder jaar ligt Trui ‘s winters in de Oude Haven in Rotterdam en begin februari ligt de botter
een week lang op de helling van Koningspoort aan de Oude Haven. Van half december tot
eind februari zijn er klusweekenden in Delft op De Bolk of aan boord in Rotterdam. In de
kerstvakantie onderhouden we op De Bolk al het losse houtwerk. Ook repareren en tanen we
dan de zeilen. Door zoveel mogelijk van dit onderhoud zelf te doen blijft ook op dit gebied
kennis en kunde bewaard.
De Huurprijzen
Weekend
Midweek
€ 425
Week
Losse dag midweek
Losse dag weekend
Stichtingsweekenden (*)
Visserijdagen (*)

€ 400
€ 500
€ 780
€ 200
€ 250
€ 12,50
€ 15

studentenprijs:
studentenprijs:

€ 350

studentenprijs:
studentenprijs:
studentenprijs:
SIO’s (*):

€ 660
€ 170
€ 210
€5

Om voor de studentenprijs (15% korting) in aanmerking te komen, moet de meerderheid van
de bemanning, exclusief schipper en maat, uit studenten/scholieren bestaan.
*) per persoon per dag
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